
ANUNŢ CONCURS, 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, 

nr. 16, organizează concurs de recrutare în data de 04.04.2023 la ora 10,00 – proba 

scrisă pentru ocuparea a două  posturi contractuale de execuție vacante, pe durată 

nedeterminată, cu normă întreagă, din cadrul Serviciului Administrația piețelor, din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani. 

Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână pentru 

toate posturile. 

Probele stabilite pentru concurs:selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu. 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Paşcani, după următorul 

calendar de desfăşurare al concursului: 

-dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data afişãrii anunţului (de la data de 07.03.2023 pânã la data de 

20.03.2023, inclusiv, ora 15,30); 

-selecția dosarelor de concurs se va desfăşura în termen de două zile lucrătoare de la 

data expirării termenului de depunere a dosarelor respectiv 21.03.2023-22.03.2023; 

-proba scrisă: 04.04.2023 la ora 10,00; 

-interviul se va susține în termen de maxim 4 zile lucratoare de la data susţinerii 

probei scrise. Data și ora susținerii interviului se va afișa odata cu rezultatele la proba 

scrisă; 

Rezultatele după fiecare probă a concursului, precum și  rezultatele finale, se 

comunică în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei. 

  După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi 

interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie, în termen de cel mult 

o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data 

afişării rezultatului probei scrise respectiv al interviului, sub sancţiunea decăderii din 

acest drept. 

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate posturile. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții generale conform art. 15 din Regulamentul-cadru 

privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 

1336/2022: 

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui 

stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia 

Confederaţiei Elveţiene; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 

abilitate; 

    e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 



    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii 

naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, 

infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar 

face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale 

pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea 

dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura 

activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat 

măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

    h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind 

Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni 

sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru 

completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional 

de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la 

art. 35 alin. (1) lit. h), dacă este cazul. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor 

contractuale sunt: 

1. casier 

  - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

- condiţii de vechime de minim 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării 

funcţiei. 

2.  muncitor necalificat, treapta I  

- studii medii sau generale; 

- minimum 1 an vechime în muncă. 

Bibliografia/tematica în vederea participării la concurs.  

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 

republicările, modificările şi completările acestora: 

 - casier 

1.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 cu tematica Reglementari privind Legea nr. 22/1969 privind angajarea 

gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea 

bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice; 

2.Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale 

unităţilor socialiste; 

cu tematica Reglementari privind Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea 

Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste; 

3. Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii 

cu tematica Reglementari privind Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 



4. H.C.L nr. 245/2018- privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare 

a actelor de comerț în piețele din Municipiul Pașcani; 

cu tematica Reglementari privind H.C.L nr. 245/2018- privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și desfășurare a actelor de comerț în piețele din 

Municipiul Pașcani 

5. H.C.L nr. 273/2022-privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul 

Pașcani pentru anul 2023; 

cu tematica Reglementari privind H.C.L nr. 273/2022-privind aprobarea impozitelor 

și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2023; 

6.Din Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi 

completările ulterioare: CAP. III Obligaţiile angajatorilor 

                                 SECŢIUNEA 1- Obligaţii generale ale angajatorilor 

                                SECŢIUNEA a 4-a –Alte obligaţii ale angajatorilor - art. 12 

                               CAP. IV Obligaţiile lucratorilor – art. 22, 

 cu tematica Reglementari privind Legea nr. 319/2006 privind securitatea si 

sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare: CAP. III și CAP. IV 

7. Din H.G. nr. 1425/2006 –pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în munca, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

               CAP. V Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

              CAP. VI Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific. 

 cu tematica Reglementari privind H.G. nr. 1425/2006 –pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și 

sănătatea în munca CAP. V și CAP. VI; 

8. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicatǎ, cu  

    modificările şi completările ulterioare; 

cu tematica Reglementari privind Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor; 

9.Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor; 

  cu tematica Reglementari privind Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor 

generale de apărare împotriva incendiilor; 

 

- muncitor necalificat, treapta I 

1. Din Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi 

completările ulterioare: CAP. III Obligaţiile angajatorilor 

                                 SECŢIUNEA 1- Obligaţii generale ale angajatorilor 

                                SECŢIUNEA a 4-a –Alte obligaţii ale angajatorilor - art. 12 

                               CAP. IV Obligaţiile lucratorilor – art. 22, 

 cu tematica Reglementari privind Legea nr. 319/2006 privind securitatea si 

sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare: CAP. III și CAP. IV; 

2. Din H.G. nr. 1425/2006 –pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în munca, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

               CAP. V Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 



              CAP. VI Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific. 

 cu tematica Reglementari privind H.G. nr. 1425/2006 –pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și 

sănătatea în munca CAP. V și CAP. VI; 

3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicatǎ, cu  

    modificările şi completările ulterioare; 

cu tematica Reglementari privind Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor; 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi 

bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul   

www.primariapascani.ro - Organizarea - Carieră - Anunţuri Concursuri. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  

compartiment Management Resurse Umane. 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi 

trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 35 din H.G. nr. 

1336/2022 pentru aprobarea Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  

carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice: 

    a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2; 

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, aflate în termen de valabilitate; 

    c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat 

schimbarea de nume, după caz; 

    d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

    e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru 

ocuparea postului; 

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 

3 la H.G. nr. 1336/2022 . 

    f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria 

răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la 

selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea 

informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică 

competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa 

dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei 

de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită 

expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la 

autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier 

judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia 

publică organizatoare a concursului, potrivit legii. 

    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de 

către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului; 



Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului 

sănătăţii.  

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa 

care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un 

grad de handicap, emis în condiţiile legii. 

    h) curriculum vitae, model comun european. 

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea sau în copii legalizate.    

  Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de 

încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de 

documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către 

secretarul comisiei de concurs.       

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,  

care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de 

concurs, sau în copii legalizate.  

Atribuţiile prevăzute în fișa postului pentru funcţia publică de execuţie vacantă de 

casier, în cadrul Serviciului Administrația piețelor,  conform Fişei postului nr. 

1288/18.01.2023: 
- Este gestionar de mijloacele banesti si alte valori potrivit legii si nu are dreptul sa 

incredinteze exercitarea drepturilor sale altor persoane,suplinirea casierului se face cu 

acordul scris al conducatorului unitatii. 

- Pastreaza in case de fier sau dulapuri metalice numerarul in limita soldului de casa si alte 

valori precum si documentele de casa ale unitatii,care se incuie ori de cate ori casierul 

paraseste incaperea ,iar la sfarsitul zilei de lucru se incuie si se sigileaza casieria. 

- Intocmeste zilnic registrul de casa,pe baza documentelor justificative de incasari si plati, 

totalizand operatiile din fiecare zi si stabilind astfel soldul casei. 

- Efectueaza plati in numerar numai pe baza de documente vizate de controlul financiar 

preventiv,compartimentul de specialitate si aprobate de ordonatorul de credite verificand 

valabilitatea si autenticitatea semnaturilor prin confruntarea acestora cu specimenele de 

semnaturi. 

- Efectueaza incasari in numerar numai pe baza de chitanta sau alte documente cu functie 

similara aprobate de organele componente si intocmeste zilnic borderoul centralizator al 

sumelor incasate pe care le depune a doua zi la caseria institutiei. 

- Asigură verificarea periodica a borderourilor de catre responsabilul desemnat in acest 

sens,din cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate. 

-  La sfarsitul fiecarei zile intocmeste un borderou cu situatia incasarilor in 3 exemplare,din 

care unul ramane la casierul din cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale si unul la 

Compartimentul Contabilitate. 



-   La sfarsitul fiecarei zile este obligatoriu sa depuna banii incasati la caseria Serviciului 

Impozite si Taxe Locale. 

- Este interzis casierului sa tina in caserie pachete nenumerotate si necontrolate ,precum si 

numerar  si alte valori care nu apartin unitatii. 

-  Confirma zilnic cantitatea de deseuri menajere rezultate din productie si activitati 

comerciale. 

-   Tine o evidenta zilnica a producatorilor care isi desfasoara activitatea in cele doua piete 

agrolimentare pe care ai noteaza intr-un registru cat si a tarabelor inchiriate. 

-  Cunoaste si respecta prevederile Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor 

,constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor. 

 -  Cunoaste si respecta prevederile Decretului 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului 

de casa al unitatilor. 

 -  Pastreaza secretul de serviciu si confidentialitate in legatura cu datele ,informatiile sau 

documentele de care sa ia cunostinta in executarea atributiilor ce-i revin. 

  - Raspunde de legalitatea si realitatea datelor inscrise in documentele pe care le emite si le 

semneaza . 

  -Verifica daca utilizatorii pietei au calitate de producator/comerciant ,conform prevederilor 

legale. 

 - Controleaza daca mijloacele de masurare din proprietatea utilizatorilor pietei sunt verificate 

din punct de vedere metrologic si interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor 

legale in domeniu. 

 - Asigura gratuit cantar de control pentru verificarea de catre cumparatori a corectitudinii 

cantaririlor. 

 - Completeaza la zi Registrul de evidenta a producatorilor agricoli individuali si a 

comerciantilor de produse agroalimentare ,care au  inchiriate locuri  de vanzare.. 

  - Afiseaza la data inchirierii locului de vanzare ,talonul de indentificare a producatorului 

agricol sau dupa caz a comerciantului de produse agroalimentare. 

 - Gospodareste mijloacele de baza ce le are in administrare ,ingrijindu-se de buna lor 

intretinere si functionare. 

-   Respectă normele tehnice de securitate a muncii ,normele de prevenire si stingere a 

incendiilor . 

-   Are un comportament bun in cadrul de munca si in formatie. 

- Execută lucrari de calitate corespunzatoare lucrarilor ce le efectueaza cu raspunderea 

necesara asupra evoluarii si cunoasterii. 



-  Sa tinda permanent sa-si imbunatateasca si imbogateasca cunostintele generale si 

profesionale. 

-  Raspunde la solicitarile sefului in cazul unor urgente lucrand peste program sau cand este 

nevoie si in zilele libere. 

- Asigura paza obiectivelor,a materialelor,dispozitivelor,obiectelor din sector. 

- Anunta seful de sector in cazul cand sunt muncitori care se abat de la procesele tehnologice 

de la normele de protectie si securitate a muncii ,de la normele P.S.I.sau alte probleme 

deosebite ce se ivesc,pentru a se lua masuri. 

 - Respecta normele de protectie a muncii,normele de prevenire si stingere a incendiilor  

- Participa la toate solicitarile si actiunile impuse de conducerea unitatii 

 - Indeplineste orice alte sarcini date de sefii ierarhici  

- Respecta cerintele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001/2008 

- Comunica  RMC sau sefului ierarhic superior orice neconformitate depistata in cadrul 

municipiului Pascani ,cu privire la sistem ,produs sau proces,in conformitate cu cerintele 

standardului SR En ISO 90001/2008; 

Atribuţiile prevăzute în fișa postului pentru funcţia publică de execuţie vacantă de 

muncitor necalificat, treapta I, în cadrul Serviciului Administrația piețelor,  

conform Fişei postului nr. 1289/18.01.2023: 
1. Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său; 
2. Respecta cerintele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 

9001:2008; 
3. Comunica RMC sau sefului ierarhic superior orice neconformitate depistata in cadrul 

Municipiului Pascani, cu privire la sistem, produs sau proces, in conformitate cu cerintele 
standardului SR EN ISO 9001:2008; 

4. Obligatiile fiecarui angajat cu privire la respectarea cerintelor de securitate si sanatate in 
munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale sunt in 
conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Art. 22 si Art. 23; 

5. Mătură şi spală pe jos, şterge praful, spală geamuri ori de câte ori este nevoie , în birouri 
şi grupuri sociale;  

6. La sfârsitul programului spală tarabele şi cântarele;  
7. Respecta programul de lucru, astfel incat sa foloseasca eficient timpul de lucru si asigura 

curatenia la punctul de lucru unde a fost repartizat; 
8. Are obligatia ca la locul de munca sa poarte echipamentul  de lucru si protectie; 
9. Anunţă şeful de serviciu sau casierul de orice neregulă constatată în legătură cu 

exercitarea atribuţiilor de serviciu; 
10. Ia în primire toate materialele necesare asigurării curăţeniei, având obligaţia să asigure 

păstrarea şi utilizarea acestora în în bune condiţiuni; 
11. Foloseste si intretine in mod corespunzator sculele si dispozitivele din dotare; 
12. Este obligat sa aiba un comportament civilizat la locul de munca; 
13. Pune in aplicare sarcinile trasate de seful ierarhic superior; 
14. Gestionează corect şi nu foloseşte în scop personal banii din taxa de intrare la WC-uri şi 

să elibereze bonuri pentru fiecare utilizator al acestora 
15. Pune în aplicare hotărârile consiliului local cu privire la activităţile desfăşurate;  
16. Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea serviciului, primar sau viceprimar. 

 



     


